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Sommer
Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.
(DDS 725, 1 og 2)

Hør fugletungers tusindfryd
fra morgen og til aften!
De kappes om at give lyd,
der priser skaberkraften.
Hvert kim og kryb
i jordens dyb
en livsfryd i sig mærker
så høj som himlens lærker.

”Det dufter lysegrønt” – det kan man egentlig ikke sige. Man kan ikke dufte en
farve! Og samtidig tror jeg ikke, der er ret mange af os, som er i tvivl om, hvordan
den duft er. Duften af nyslået græs kan begejstre de fleste af os. Det er duften af
sommer! Og kombinationen af sommerens dufte og solens varme, går både i krop
og sjæl på os og gør noget godt ved os.
I den svenske digter, Carl David af Wirséns smukke sommerdigt, ”Det dufter
lysegrønt af græs”, som også står som en salme i salmebogen, forkynder
sommerens dufte og varme meget mere end sommer. Duften fortæller om Guds
overvældende skaber-kraft, som igen får blomsterfrø og biller til at mærke en
livsfryd i sig, så de giver sig til at gro og formere sig. Og fuglene ved godt, hvor al
sommerens herlighed kommer fra, så de synger af hjertet for at prise Skaberen
ifølge Wirsén.
Og så vidner sommerens dejlighed også om, at livet ikke varer evigt:
Ja, du gør alting nyt på jord,
En sommer rig på nåde.
Men klarest lyser dog dit Ord
Af kærlighedens gåde.
Alt kød må dø,
hver blomst blir hø.
Når vissentørt står floret,
da blomstrer evigt Ordet”
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Sommer
– sådan står der i vers 4 i sommersalmen. Selv når sommeren er på sit højeste, så
ved vi godt, at den ikke varer evigt. Blomsterne vil visne igen, varmen forsvinder,
fuglene flyver sydpå – selv menneskelivet varer ikke evigt. Det er de livsvilkår vi
lever på – og som ikke skal få os til at glæde os mindre over det dejlige ved
sommeren. Men måske får det os til at nyde den, mens den er der, fordi den ikke
varer evigt – især ikke den danske sommer! Og det samme gælder livet: Det skal
bruges, nydes og elskes, mens vi har det.
Sommersalmen slutter af med at forkynde om Jesus Kristus, som er det Ord, der
skaber liv af døde. Der er ord, der er større end døden! Og for digteren er
sommeren netop et glimt af, hvordan Gudsrige er: Dér er der en evig sommer!
Ja, Jesus Kristus er det Ord,
Der skaber liv af døde,
Så ny blir himmel, ny blir jord,
En verden grøn af grøde.
Kom, Jesus, snart,
Og gør det klart:
Den morgenstund, du kommer,
Da gryr en evig sommer.
Jeg holder meget af årstidernes vekslen og af efterårets farver, så mit
drømmescenarie er ikke, at det bare skal være sommer altid. Men meningen med
sammenligningen, tror jeg, er, at Guds rige minder om sommeren med sin
overflod, sin skønhed og livsfryd. Så jeg håber også der er plads til et gyldent
efterårshjørne i himlen, hvor der kan være tid til stille sysler og varm kakao.

God sommer!

Inge

4

Sognenyt
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Søndag d. 11. marts blev der samlet ind til Folkekirkens Nødhjælp. Indsamlerne
var på gaderne og bede om et bidrag og det blev til 6930 kr. Tak for alle bidrag!
Udflugt for ældre og pensionister
Tirsdag d. 19. juni kl. 12-18.30 inviterer vi til udflugt og i år går turen til Glud
landsbymuseum og rundtur på Juhlsmindehalvøen med besøg i Vrigsted kirke.
Glud museum er et frilandsmuseum, hvor man kan opleve landsbyens gårde og
komme tæt på livet i landsbyen igennem 350 år. I den store udstillingshal kan
man finde historier om børnefødsler, brandvæsen og hverdagens mange sysler.
Her kan man se postvogne, slagteblokke, oldermansstave og barselspotter.
På Glud Museum tager vi vores kaffe, og herefter kører bussen os rundt på den
smukke Juhlsminde-halvø, hvor vi også besøger Vrigsted kirke, som har en række
spændende kalkmalerier fra forskellige tidsperioder, så man kan se udviklingen i
billedsproget.

Tilmelding til turen kan ske til sognepræst Inge Lindhardt Mikkelsen på tlf.
74534113 (husk at indtale navn og opsamlingssted) eller mail ILM@KM.DK. Prisen
for turen er 40 kr. Opsamlingen med bussen begynder ved Ørby kl. 12, og samler
derefter op ved Havgyden, Præsteskoven, Aastrup kirke, Nederbyvænget og evt.
andre steder, hvor der er behov.
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Sognenyt
2. pinsedag
Mandag d. 21. maj er der friluftsgudstjeneste for hele familien ved Tørning Mølle
kl. 11. Der vil medvirke et stort børnekor, som er sammensat af børnekor fra hele
provstiet. Bandet Kapow fra Haderslev Musikskole spiller, og gudstjenesten vil
bære præg af de smukke rammer, den foregår i. I tilfælde af dårligt vejr, får vi
husly i møllen. Se evt. mere på www.pinsegudstjeneste.dk
Grundlovsmøde
Tirsdag d. 5. juni kl. 14-16 holder vi grundlovsmøde på plænen bagved Vonsbæk
Kirke. Årets grundlovstaler er Winnie Ladefoged Kjelsgaard, som er lektor på
Haderslev handelsskolen og holder foredrag om psykologi. Sammen med sin
familie er Winnie i december flyttet ind overfor Aastrup kirke. Vores organist
Elsebeth sørger for musikken sammen med Kenneth Stennum fra Smuk, som
spiller trompet. Medlemmer fra Seniorkoret vil synge for os, og borgerforeningen
sørger for, at vi ikke lider nogen nød – så husk pengene! Der kan købes både
pølser, kage og kaffe. Og så er det kun at håbe på godt vejr – og at mange møder
op! Der er en god idé at tage et tæppe med at sidde på, da der ikke er opstillede
siddepladser.
Konfirmandindskrivning
Der bliver konfirmandindskrivning for skoleåret 18/19 onsdag d. 20. juni kl. 16-18
i Sognehuset i Aastrup. Der bliver udsendt indmeldelsessedler til de konfirmander,
der bor her i sognene. Indskrivningen er individuel, så der kan være lidt ventetid –
især hvis alle kommer kl. 16. Til indskrivningen bedes man medbringe en udfyldt
indmeldelsesseddel og konfirmandens dåbsattest.
Præstens ferie
Jeg holder ferie i uge 27+30+31+32, og i uge 27 passes embedet af domsognet,
som kan kontaktes på 74523633, og i uge 30-32 passes embedet af sognepræst
Susanne Madsen, som træffes på tlf. 74566263.
Menighedsrådsmøder: Vonsbæk: 15. august kl. 19.30
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Kor og Koncerter

KOR I KIRKERNE I DEN KOMMENDE SÆSON!
Vi afsluttede kirkernes korsæson med forårskoncerten med Seniorkoret og Ad Hoc
Koret i Aastrup kirke onsdag den 2. maj. En stor tak til alle korsangere for en
ihærdig indsats og for mange hyggelige sangtimer - og I ønskes alle en god
sommer.
Næste korsæson starter i september.

Seniorkoret starter den første tirsdag i september - dvs. tirsdag den 4.9.
kl. 10-12 - og Torsdagkoret starter den første torsdag i september - dvs.
torsdag den 7.9. kl. 19-21. Korprøver finder sted i Aastrup Sognehus.
Se nedenstående.
Omkring midten af oktober starter efterårsæsonens Ad Hoc Kor, hvor vi
øver julerepertoire 6 torsdage til ‘Syng julen ind’ søndag den 2. december i
Vonsbæk kirke.
Herom mere i kommende kirkeblad.
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Kor og Koncerter
SENIORKOR OPSTART TIRSDAG DEN 4.9. KL. 10-12

I Seniorkoret optager vi løbende nye medlemmer. Her kan alle, der holder
af at synge, være med. Vi synger fortrinsvis danske sange og mest fra
Højskolesangbogen, men prøver også kræfter med kanons og lettere
tostemmige satser. Vi starter hver sangtime med en lettere opvarmning og
stemmestræning.
To gange årligt deltager vi i en koncert sammen med Ad Hoc Koret. Vi
synger til ‘Syng julen ind’ den 1. søndag i advent i Vonsbæk kirke, og til
forårskoncerten den første onsdag i maj i Aastrup kirke
Vi synger i Aastrup Sognehus.
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Kor og Koncerter
TORSDAGSKORET OPSTART TORSDAG DEN 7.9. KL. 19-21
Torsdagskoret er et blandet kor - dvs. et kor for både mænd og kvinder, der
har mulighed for og tid til at synge hver torsdag aften i perioderne mellem
Ad Hoc Koret. Vi henter vores repertoire fra det lettere rytmiske, kirkelige
og folkelige repertoire, og fra nye og nyere salmeudgivelser.
Der er ikke optagelsesprøve til koret. Koret er for alle, der holder af at
synge, og har lyst til at lære at synge i kor og prøve kræfter med nye
sange og flerstemmig korsang.
Vi arbejder med med basis korsang - stemmetræning, korklang, 1-3
stemmige satser (sopran, alt, baryton) og kanons.
To gange årligt smelter Torsdagkoret sammen med Ad Hoc Koret
(Lejlighedskoret): i midten af oktober og i starten af marts, og medvirker
ved ‘Syng julen ind’ den 1. søndag i advent i Vonsbæk kirke og ved
forårskoncerten den første onsdag i maj i Aastrup kirke.
Her ud over medvirker Torsdagkoret ved en salmesangsaften for sognene
en torsdag aften i efteråret (herom i kommende Sogneblad), hvor vi synger
salmer fra salmebogen ‘100 salmer’ - og andre nyere salmeudgivelser.
Korprøverne finder sted i Aastrup Sognehus torsdage kl. 19-21.
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Mindeord over tidligere sognepræst Jette Dahl
Tidligere sognepræst i Aastrup-Vonsbæk pastorat, Jette Dahl døde søndag den
15. april 2018 i sit hjem.
Jette Dahl var i perioden 1994 til 2004 en afholdt sognepræst i Aastrup-Vonsbæk
pastorat ved Haderslev.
Inden sin ansættelse i Aastrup-Vonsbæk havde hun fra 1979 til 1992 været
sognepræst i Randlev-Bjerager pastorat. Derfra flyttede hun til Haderslev for at
blive ansat som lærer i kristendom på Haderslev Statsseminarium. Hun savnede
dog arbejdet som præst, hvorfor hun i 1994 søgte i embedet i Aastrup-Vonsbæk,
hvor hun hurtigt blev en meget afholdt præst. Jette Dahl blev flere gange ramt af
livstruende sygdom, hvilket medførte, at hun følte en særlig opgave i
sjælesorgsarbejde for både enkeltpersoner og grupper. Dette store engagement
gjorde, at mange søgte trøst og fik livsmodet tilbage gennem samtaler med
hende.
Da hun i 2004 søgte sin afsked som sognepræst var det med ønske om at få mere
tid til sorgarbejde på et kristent grundlag, retræteseminarer for åndeligt søgende
samt pilgrimsvandringer i ind- og udland ligeledes for åndeligt søgende. Jette Dahl
skrev flere bøger, der havde tilknytning til disse opgaver.
I 2011 følte hun atter trang til at arbejde som præst. Hun blev ansat ved
Treenighedskirken i Esbjerg med særlige opgaver som præst for åndeligt søgende
og hospitalspræst ved det psykiatriske hospital. For få måneder siden søgte hun
sin afsked for at blive pensioneret, men hendes otium blev kun ganske kort. Hun
blev atter ramt af en alvorlig sygdom.
Jette Dahl og hendes familie blev boende i Vonsbæk sogn, et sted familien følte
sig stærkt knyttet til med mange venner omkring og med den smukke
østsønderjyske natur lige uden for døren.
Vi, hendes venner, vil savne Jette Dahl, og vi føler med og tænker på hendes
familie.

Helge C. Jacobsen, tidligere menighedsrådsformand i Aastrup Sogn
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Bortforpagtning af landbrugsjord.
Bortforpagtning af landbrugsjord.
Vonsbæk menighedsråd bortforpagter 12,7 ha landbrugsjord
beliggende ved Vonsbæk kirke for en 5- årig periode fra 1.10.2018.
Der medfølger betalingsrettigheder til hele arealet. Jagtretten medfølger
ikke.
Ejendomsskatter betales af menighedsrådet.
Der ønskes tilbud i kr. pr. ha pr. år. Forpagtningsafgiften tillægges moms.
Tilbuddet sendes i lukket kuvert til medlem af præstegårdsudvalget:
Bent Villadsen, Sillerup Møllevej 70, 6100 Haderslev
inden 1.8.2018 kl. 12
Tilbuddene åbnes i sognehuset, Aastrup Alle 21 den 2.8.2018 kl. 17
Yderligere oplysninger ved Bent Villadsen,
eller formand Hans Peter Aarøe Petersen.
Vonsbæk menighedsråd
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Vonsbæk Børnehus
I udgangen af maj afslutter vi læreplans temaet: barnets alsidig personlig
udvikling.
I forhold til temaet har vi tegnet os selv, sunget sange om kroppen og dens dele.
Vi har været på sanse tur i skoven, masseret hinanden og snakket om antallet af
knogler i kroppen. Vi har talt om hvordan det føles at være glad, ked af det, sur
osv via vores pædagogiske redskab trin for trin som indholder store flotte fotoplancher.
1. maj starter læreplans temaet sprog, og det glæder vi os til at arbejde med de
næste to måneder.
Vi havde arbejdsdag midt april, hvor vi fik opsat vores legeredskaber, som vi
vandt i borgerbudgettering. Kom nu endelig forbi og gør brug af dem, og se hvor
flot de pynter på vores legeplads. Tusind tak til de fremmødte, håber på endnu
flere vil deltage ved næste arrangement.
I vores Grønne spirer handleplan, har det handlet om affald. Vi har samlet affald i
massevis og besøgt genbrugspladsen. Her i maj vil vi plante vores højbede med
alverdens lækkerier. Lækkerier vi i fællesskab har besluttet, samtidig med at vi
har lavet pasning og vande skema. Vi håber også på at dyrke en masse udendørs
yoga når vejret arter sig.
Jeg takker af for denne gang, men glæder mig meget til at komme tilbage i 2019.
Imens jeg er på barsel vil vores nyansatte pædagog Christina passe opgaven som
daglig leder, og vi har ansat Trine som allerede er tilkalder vikar i huset, til at
være pædagog i børnehaven imens jeg er væk. Vi er i ledelsen glade for denne
beslutning, da det er to personer som kender børnene, og børnene kender dem.
Christina og Trine kender også til vores hverdag, værdier og vores pædagogiske
tilgang til tingene.
Rigtig god sommer
Fra Kristine
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Aastrup

01.04.

Filippa Ladefoged
Kjelsgaard

01.04.

Liv Fog
Fjordagerring 28
Justin Shange

.

19.08.
.

Vonsbæk
Døbt
21.01.

15.04.

Viet/velsignet
Katrine Berg Andresen
03.12.
Hansen
Emil Hansen

Vicki Bohsen Pedersen
Nederbyvænget 83
Maya Christ Christiansen
Præsteskoven 26

Anne Charlotte Sabroe og
Jesper Seide
Ørby 11

14.11.

Begravet/bisat
Bent Christensen Bruhn
16.03.
Fælleshave 35 Marie-Helene
R. Berg
04.04.
Hiort Lorenzens Vej

06.10.

Ole Vestinggård
Ribe Landevej

06.04.

Marie Elise Beck
H. A. Brorsons Vej 7

31.10.

Tonny Priess Damkjær
Risager

21.04.

Jette Dahl
Præsteskoven 35

23.03.
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Maren Margrethe Lundbeck
Rohde, Godthåbsvej 48
Christian Justus Staub
Hjortebrovej 148

Hvornår sker hvad

Lørdag d. 26. Maj
Kl. 10.00 – 17.00

Markedsdag på sportspladsen
Ved skolen i Bæk

Tirsdag d. 05. Juni
Kl. 14.00 – 16.00

Grundlovsmøde
Bagved Vonsbæk kirke

Tirsdage i lige uger
Kl. 19.00

Hyggecykling fra
Vonsbæk skole

Tirsdage i ulige uger
Kl. 18.30

Hyggecykling fra
Vonsbæk skole

Tirsdag d. 19. Juni
Kl. 12.00 - 18.30

Udflugt for ældre og pensionister
Guld landsby og Vrigsted kirke

Onsdag d. 20. Juni
Kl. 16.00 – 18.00

Konfirmandindskrivning
Aastrup Sognehus

Lørdag d. 23. Juni
Kl. 19.30

Sct. Hans
Ørbyhage

Søndag d. 08. Juli

Ingen gudstjeneste i vores sogne
På denne søndag

Onsdag d. 15. August
Kl. 19.30

Menighedsrådsmøde
Vonsbæk
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Hvornår sker hvad

Tirsdag d. 04. September
Kl. 10.00 – 12.00

Seniorkoret starter op
Aastrup sognehus

Torsdag d. 07. September
Kl. 19.00 – 21.00

Torsdagskoret starter op
Aastrup sognehus

Fredag d. 02. November

Lottospil i gymnastiksalen
Vonsbæk skole

Lørdag d. 08. December

Julehygge
Nordenfjords huset
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Hold naturen ren!
Jeg tror, vi alle er enige om, at vi bor i et af Danmarks kønneste områder.
Men vi er åbenbart ikke enige om at passe på naturen. Nogen synes, at affald som
cigaretpakker og øldåser skal smides i grøften eller hænges op i træerne.
Til dig, der drikker af dåsen og bortkaster den: Tag dog dåsen med hjem til din
egen grønne genbrugsbeholder.
Og til dig, der finder fornøjelse ved at hænge samme dåse op i træerne: Tag dog
en pose med i lommen og gør en god gerning ved at samle dåsen op, og tag den
så med hjem til din grønne genbrugsbeholder.
Aastrup Allé har været særligt udsat på en ca. 1 km strækning mellem Aastrup by
og øst for Nygårdsvej. Her har jeg for ca. 1 måned siden opsamlet en stor
mængde dåser og andet affald, der lå i grøften eller var placeret i træerne.
Samtidig har jeg opstillet et affaldsstativ ved pumpestationen. Sækken tømmes af
frivillige.
Lad os værne om naturen.

Jens Anker Nielsen
Præsteskoven 8, Vonsbæk
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Hold naturen ren!
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Lokalhistorisk Forening for Vonsbæk Sogn

Generalforsamlingen.
Den 14. marts afviklede vi generalforsamling i lokalhistorisk forening, i
gymnastiksalen på Vonsbæk skole. Traditionen tro var generalforsamlingen
velbesøgt, ikke mindre end 50 ud af foreningens 189 medlemmer havde fundet vej
til skolen. Hvilke andre foreninger kan mønstre det? Jeg kender ikke nogen, men
det var jo nok heller ikke på grund af generalforsamlingen, at så mange var mødt
op. Selve generalforsamlingen blev, som normalt, afviklet på under en halv time,
under ledelse af Jens Anker Nielsen.
Der var genvalg til hele bestyrelsen, og på det efterfølgende bestyrelsesmøde har
bestyrelsen konstitueret sig uden nogen overraskelser, idet alle er fortsat med
samme titel.
Der var også genvalg til Peter Rosendahl som revisor, og Bent Villadsen som
revisorsuppleant.
Bestyrelsen (med suppleanter) består altså stadig af: Irene Sørensen, Tove
Grastrup, Aase Raun, Hans E. Wildfang, Arne Sørensen, Peter Aarøe, Hans Peter
Petersen. Helge Bjerre og Holger Eskildsen.
Efter generalforsamlingen havde vi som tidligere nævnt besøg af en tidligere
lærerinde (som det hed dengang) fra Vonsbæk skole Grethe Gravesen. Grethe
fortalte levende om sit spændende liv – ikke mindst om sin stærke tilknytning til
Cambodia. Tak til de mange, som gav en ekstra skilling til Grethe Gravesens
arbejde for børnene i Cambodia.
Som afslutning på aftenen havde vi traditionen tro Sønderjysk kaffebord, leveret af
bestyrelsen og foreningens medlemmer. Tak for de mange dejlige kager m.v. Der
var vist ingen som gik sultne hjem.
Tusind tak til alle for at deltage og bidrage til at gøre lokalhistorisk forening til en
levende forening.
Bestyrelsen var enige i, at det igen var en spændende og minderig aften, som gør
at vi har lyst og energi til at fortsætte arbejdet med at indsamle, registrere og
videreformidle sognets spændende historie.

På bestyrelsens vegne
Holger Eskildsen
18
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Lokalhistorisk Forening for Vonsbæk Sogn
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Nordenfjords Borgerforening
Borgermøde og generalforsamling den 20. marts 2018
Nordenfjords Borgerforening har haft borgermøde og generalforsamling den 20.
marts.
Silke fra Havgyden kom ind som ny i bestyrelsen som suppl. i stedet for Dorte som
trådte ind som bestyrelsesmedlem. Kristine havde valgt ikke at stille op igen.
Vi takker for Kristines deltagelse i bestyrelsen i den tid, hun har været med.
Bestyrelsen det næste års tid.
Formand – Frank Bahnsen formand@nordenfjord.dk
Næstformand – Lars Høeg Rissbøll naestformand@nordenfjord.dk
Kasserer – Gitte Dygaard Kasserer@nordenfjord.dk
Sekretær – Marianne Ellegaard
Bestyrelsesmedlem – Ola Hansen, Britta Sørensen, Dorte Balslev
Suppl. – Silke Eisenschmidt
Følgende udvalg kører det næste års tid.
Kommuneudvalg (varetager kontakten til det offentlige) – Frank –
formand@nordenfjord.dk
Arrangementsudvalg (sikre koordinering og planlægning af div.
Arrangementer) – Hele bestyrelsen – fest@nordenfjord.dk
Idrætsudvalg (svømning, gymnastiksal m.m.) – Lars Sport@nordenfjord.dk
Udlejningsudvalg (varetager udlejning af Huset, telte, stole og borde m.m.) –
Britta Sørensen 70273232
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Nordenfjords Borgerforening
Der blev udtrukket obligationer denne gang til en værdi af 10.000,- Følgende
numre blev udtrukket, og hvis man er i besidelse af en af disse, kan man rette
henvendelse til kassereren eller formanden og få dem byttet til rede penge.
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Nordenfjords Borgerforening
Dilettant og forårsfest 2018
Dilettant i starten af april var en bragende sucess, med et fantastisk stykke, spillet
af nogle af områdets bedste skuespillere. Der var klappen og grinen i salen under
hele forestillingen. Og der var totalt udsolgt til forestillingen lørdag aften, som var
en rigtig hyggelig aften, hvor der blev snakket på kryds og tværs efter
forestillingen.
Vi takker mange gange til dilettant holdet, og til hjælperne med maden.
Vi håber successen kan gentage sig næste år.
Markedsdag den 26. Maj 2018
Markedsdagen bliver afholdt den 26. maj på sportspladsen ved Skolen i Bæk, og
grundet deadline på bladet, samt tidspunkter hvor bladet kommer ud, ved vi ikke i
skrivende stund hvordan det er gået.

Sct. Hans på Ørbyhage den 23. Juni 2018
Der holdes Sct. Hans på Ørbyhage den 23. juni kl. 19:30
Der vil være salg af øl, vand, pølser, kaffe og evt. nogle af resterne fra
markedsdag (slik m.m.).
Der vil være sækkeløb eller lignede i starten af arrangementet
Og en taler håber vi også at få på plads
Vi håber på rigtigt mange fremmødte, så vi kan få en hyggelig aften sammen, det
er jo trods alt en lørdag, så der er muligheder.
Festudvalget
Vigtige datoer senere på året 2018.
Ret til ændringer forbeholdes!
23. juni – Sct. Hans på Ørby hage
2. november – Lottospil i gymnastiksalen
8. december Julehygge i Nordenfjords huset
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Nordenfjords Borgerforening
Hvordan finder man ud af hvad der sker
Foreningen har mange informationskilder
 Hjemmesiden www.nordenfjord.dk
 SMS service, hvor vi sender SMS ud med diverse info. Man kan tilmelde sig
på hjemmesiden, eller kontakte Frank
 Nyhedsmail – hvor vi sender mail ud med information. Man kan tilmelde
sig på hjemmesiden, eller kontakte Frank
 Facebook siden ”Nordenfjords Borgerforening for Vonsbæk-Aastrup &
Omegn”
 Facebook gruppen ”Nordenfjords Landdistrikt”
 Vi informerer her i sognebladet
Har I behov for at komme i kontakt med os, har I altid mulighed for at sende mail
Formand@nordenfjord.dk, kasserer@nordenfjord.dk, sport@nordenfjord.dk
Eller kontakte Formanden Frank på 40750244
Udlejning
Leje af foreningens hus
1400,- for medlemmer
Prisen er inkl. Forbrug.
Rengøring efter brug aftales med Britta, da der er specielle krav til hvordan, og
ikke mindst hvilke rengøringsmidler der bruges, for at skåne gulvene så længe
som muligt.
Stole
8,- Polstret stole
5,- træ/plastic stole
Borde
15,- pr. bord. Der findes to størrelser. 70 x 180 cm og 80 x 180 cm
Sluch ice maskine
250,- pr. stk. og 2 for 400,Henvendelse vedr. udlejning til Britta på 70273232
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Nordenfjords Borgerforening
Hyggecykling om tirsdagen
Tag din cykel og kom på tur rundt i området i hyggeligt selskab. Der cykles hver
tirsdag hele sommeren med udgangspunkt fra Vonsbæk Skole.
Lige uger kl. 19:00 og ulige uger kl. 18:30

Gymnastiksalen
Sæsonen for brug af gymnastiksalen slutter i udgangen af maj. Det starter op igen
til september.
Svømning i Haderslevhallen
Sæsonen for svømning er ved at være slut og sidste gang er lørdag i uge 24.
Vi starter op igen til september, hvor vi ser frem til en ny sæsonstart
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Nordenfjords Borgerforening
Formandens klumme
Som formand for Nordenfjords Borgerforening for Vonsbæk-Aastrup & Omegn,
oplever jeg tit ros og anerkendelse for vores indsats for at fremme virke og trivsel
i området. Det samme gør bestyrelsesmedlemmerne forhåbentlig også. Det luner
og er med til at give os den energi, der skal til for at vi fortsætter vores arbejde.
Dog sker det jo også, at det ikke er ros, men kritik der kommer, hvilket jeg også
synes er dejligt, da det jo er med til at vi får flere vinkler på, som kan medvirke til
at vi kan forbedre os i den rigtige retning. Selv Tordenskjolds soldater har behov
for feedback. (et godt dansk ord for tilbagemeldinger )
Det vigtige at huske på, når man kommer med kritik er, at den skal være
konstruktiv, så den kan bruges til noget. Er vi uenige, så tager jeg gerne en snak
om, hvorfor vi vælger anderledes. Det kan ende med, at jeg bliver upopulær, da
jeg ikke giver vedkommende ret og gør som der foreslås. Men det at være
formand er ikke en popularitets konkurrence, men et spørgsmål om at gøre det,
som giver bedst mening for området.
Så hvad driver os tordenskjolds soldater til at gøre en indsat? – Det er der mange
grunde til, dog tror jeg at det langt hen af vejen skyldes vores tro på at vi kan
gøre en forskel, og at det vi gør også vil gøre en forskel. Vi er nok det man kalder
optimister, som Piet Hein beskriver meget godt.
Citat: Pessimisterne er dog de reneste tåber – de tror på det modsatte af, hvad de

håber. Nej, de optimister, som livet beror på er dem, som tør håbe på noget, de
tror på
Det handler i stor grad om at man skal tro på det, man gør og gøre det man tror
på. Det handler om at give noget til fællesskabet og så giver fællesskabet tilbage
af samme skuffe. Det handler om gengældelse. Man giver noget og får noget
igen. Det handler om, at man behandler andre, som man ønsker de behandler en
selv. Desværre virker det som om det er vendt på hoved, da mange vil have noget
før de vil give noget. Men sådan fungere frivillig foreningsliv ikke. Der give man
først, og så får man igen. Heldigvis er der stadig mange, som har den rigtige
indstilling, og det kan smitte af på andre, så tøv ikke med at komme igang.
Vi ses forhåbentlig til vores arrangementer
Frank – formand Nordenfjords borgerforening.
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Telefonlisten
Aastrup & Vonsbæk kirker:
Sognepræst Inge Lindhardt Mikkelsen……………………………… 74534113 /
Organist/korleder Elsebeth Birkblad ……………………………………………….
Graver Mikael Andersen, Aastrup…………………………………….. 21466834 /
Graver Nanna Dittfeld, Vonsbæk………………………………………………………
Kirkesanger Aastrup kirke Anders Trans……………………………………………
Kirkesanger Vonsbæk kirke Teresa Trans ………….……………………………..

29912618
41173895
23468103
21467771
40292290
23488631

Aastrup & Vonsbæk Menighedsråd:
Formand for Aastrup menighedsråd Henning Borchert Jørgensen.……… 30425976
Formand for Vonsbæk menighedsråd Hans Peter Aarøe Petersen………. 74579316
Vonsbæk børnehus:
Leder Kristine Michaelsen……………………………………………………………..
Formand Camilla Flint Bank………………………………………………………..

28227766
61940607

Nordenfjords Borgerforening for Vonsbæk – Aastrup & Omegn:
Formand Frank Bahnsen……………………………………………………………….. 40750244
Kasserer Gitte Dygaard ……………………………………………….……………….. 29161080
Udlejning Britta ……………………………………………………………………………. 70273232
Vonsbæk Vandværk:
Formand H.C. Jensen…………………………………………............................. 21760825
Kasserer Frank Bahnsen………………………………………………………………… 40750244
Lokalhistorisk Forening for Vonsbæk Sogn:
Formand Holger Eskildsen, Bæk……………………………………………………….. 74579110
Arkivleder Irene Sørensen, Bæk……………………………………… 24217020 / 74579265
Vængernes Beboerlaug:
Oldermand Steen Færch, Nederbyvænget 316……............ 20208464 / 74527554
Sekretær Mogens Nielsen, Nederbyvænget 140……………………………….. 88936152
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Aastrup & Vonsbæk Sogneblad
Udgives af Aastrup og Vonsbæk menighedsråd
Bladet udkommer fire gange årligt og omdeles til alle husstande i området.
Indlæg til næste nummer af bladet bedes afleveret til
Redaktionen senest den 27. jul. 2018
Næste nummer af bladet udkommer den 26. aug. 2018
Hvis bladet udebliver, så ring til redaktion.
Redaktion:
Inge Lindhardt Mikkelsen

74534113

ilm@km.dk

Brian Tolbøll Schmidt

41442599

tolboell@live.dk

Ansvarshavende:
Inge Lindhardt Mikkelsen

74534113

ilm@km.dk

Tryk:
Haderslev Stiftsbogtrykkeri

Storegade 54
6100 Haderslev
74522522

Bidrag:
Hvis nogen gerne vil give et bidrag for at få bladet, kan der indsættes et beløb på
konto: reg. 2450 konto nr. 0450253634

Aastrupsogn

Vonsbæksogn
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Gudstjenester
Juni

Aastrup

Vonsbæk

03.

1. s. e. trin

Se Vonsbæk

09.00 (Susanne Madsen)

10.

2. s. e. trin.

09.00

10.30

17.

3. s. e. trin.

10.30

09.00

24.

4. s. e. trin.

09.00

10.30

Juli

Aastrup

Vonsbæk

01.

5. s. e. trin.

10.30

09.00

08.

6. s. e. trin.

Ingen gudstjeneste i Aastrup og Vonsbæk

15.

7. s. e. trin.

Se Vonsbæk

10.30

22.

8. s. e. trin.

09.00

Se Aastrup

29.

9. s. e. trin.

Se Vonsbæk

09.00 (Susanne Madsen)

August

Aastrup

Vonsbæk

05.

10. s. e. trin

10.30 (Susanne Madsen)

Se Aastrup

12.

11. s. e. trin.

Se Vonsbæk

09.00 (Susanne Madsen)

19.

12. s. e. trin.

10.30

Se Aastrup

26.

Trinitatis

09.00

10.30

Kirkebil: Christiansfeld Taxi, tlf. 7456 1513
Hvor intet andet er anført, forestår Inge Lindhardt Mikkelsen gudstjenesten
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